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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 35 Justering och fastställande av föredragningslista

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 
26 september 2017.

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende ”Uppdrag riktlinjer för seniorbostadskön” 
som behandlas som ärende nr. 14.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 26 september 2017. 

Ordföranden yrkar att föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende 
”Uppdrag riktlinjer för seniorbostadskön” som behandlas som ärende nr. 14.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/72.867
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 36 Kulturstipendium 2017

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Kulturstipendium 2017 tilldelas:

- en textilkonstnär (15 000 kr)

- en blivande arkitekt (10 000 kr)

Jäv
Malin Forsbrand (C) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att en textilkonstnär (15 000 kr) och en blivande arkitekt (10 000 kr) får del av 
stipendiet. Skälet till att dessa två valts ut ur en grupp på sju sökande är att de har en dokumenterad 
konstnärlig begåvning, har lämnat in ansökningar som berör och att deras arbete bedöms komma 
Vaxholmsborna och Vaxholms stad till del. Dessutom har en person blivit nominerad för sitt arbete med 
att renovera två byggnader/fastigheter i Vaxholms stadskärna. Förvaltningen föreslår att han 
uppmärksammas för detta arbete i samband med att stipendium delas ut.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-08-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Christina Nilsson/kulturansvarig, sbf (kulturen@vaxholm.se)

Marja Näsvall, sbf

För kännedom: Stipendiater
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/32.041
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 37 Tertialbokslut 2, 2017

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar bokslut för tertial 2 samt helårsprognos för 2017.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-09-08
Tertialbokslut 2 2017 nämnden för teknik fritid och kultur

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf
Marja Näsman, sbf
Akt
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/31.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 38 Yttrande till Mål och Budget 2018-2020, taxor och avgifter 2018

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2018-2020, samt förslag till taxor och avgifter 2018 med tillägg 
om Biblioteket och Hamngatan 50, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Yttrande till Mål och Budget 2018 - 2020  samt taxa för 2018 återfinns som bilagda dokument och 
redovisas på nämnd.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om Biblioteket och Hamngatan 50 i 
förslag till taxor och avgifter. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-09-08
Yttrande till Mål och Budget 2018-2020
4 taxor TFK 2018

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Koray Kahruman, klk
Michael Holmström, klk
Marja Näsman, sbf
Akt
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/122.820
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 39 Uppdrag, utredning äventyrsbana

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda en möjlig äventyrsbana samt dess konsekvenser.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen kommer att utreda och ta fram ett förslag på arrendeavtal. Det tänkta arrendestället 
gäller ett område på Eriksö, se nedan. Utredningsfrågor för förvaltningen är kostnad per kvadratmeter, 
behov och möjligheter till parkeringsplatser samt åverkan på skogsmiljön. Utredning sker i samråd med 
turistbyrån samt näringsliv.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-09-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sara Lagerfelt, sbf

För kännedom: Akt

7



Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/67.233
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 40 Utökat driftbidrag för Marenbadet Tynningö

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Utökat driftbidrag för Tynningö IF godkännes fr.o.m. 2018, detta från dagens 56 000 kronor 
till 100 000 kronor för drift av Marenbadet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att driftbidraget höjs från dagens 56 000 kronor till 100 000 kronor,
föreningen kan då fondera medel för underhåll vilket skulle minskar kommunens stötvisa ekonomiska 
underhållsinsatser. 

Vid tidigare genomförda renoveringar/upprustningar har kommunen delvis stöttat med finansiering 
gällande t.ex. stora bryggan (2009) samt ny sand (2010,2015,2017), i övrigt så har föreningen själv 
årligen skjutit till medel i begränsad omfattning. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-09-07
Tynningö skrivelse daterad 2017-05-08. samt platsbesök

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Hans Larsson, sbf

För kännedom: Tynningö IF   
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/117.282
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 41 Återrapportering - Café på Campus Vaxholm

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
På nämndens begäran har förvaltningen gjort en utredning kring hyresavtalsförhållandet gällande 
cafeterian i nya Idrottshallen. 

Tekniska enheten ingick den 6 oktober 2016 ett lokalhyresavtal med två köpmän i Vaxholm AB. Enligt 
uppgift har de enligt egen utsago muntligen fått löfte om att ingen konkurrerande verksamhet skall 
bedrivas i lokalen. 

I beslut nämndens beslut § 33/2015 återfinns beslutsmeningen: 

”Förvaltningen bör även utreda eventuell påverkan av övrig idrottsverksamhet i samband med ändrade 
förutsättningar på idrottsplatsen.” 

Vilket så vitt förvaltningen kan utläsa åsyftar att de idrottsföreningar som bedriver sin verksamhet på 
idrottsplatsen inte får bedriva caféverksamhet. Detta ligger i linje med ett löfte om att ingen 
konkurrerande verksamhet skall bedrivas i den nya idrottshallen. 

Redan år 2014 planerades ett skolkafé i Kronängsskolan och det kan antas att det muntliga löfte som 
diskuteras inte åsyftade skolverksamhetens möjliga kaféverksamhet. 

I bilagt PM beaktas konkurrenslagstiftning och där återfinns texten:
 
”Skolkaféets roll 
Skolans kafé kommer i samverkans med skolans bibliotek vara en viktig mötesplats på skolan. Elever och 
lärare får där möjlighet att träffas för samtal under raster och i undervisning. Relationerna stärks och 
man lär känna varandra bättre vilket bidrar till god stämning och respektfullt bemötande. I skolans kafé 
kan elever och lärare köpa ett näringsriktigt mellanmål eller frukost till ett rimligt pris. Skolans kafé 
samverkar med måltidsenheten och följer de mål och riktlinjer som vägleder dem i arbetet. 
Personalen i skolans kafé arbetar nära eleverna vilket möjliggör upptäckten av elever som inte mår bra 
eller tendenser till mobbing och utanförskap. Upptäcks sådana negativa beteende i ett tidigt skede kan 
åtgärder sättas in direkt vilket förbättrar möjligheterna till att komma tillrätta med problemet”

Detta klargör i förvaltningens mening att skolans kaféverksamhet inte kan anses konkurrera med 
cafeterian i idrottshallen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-09-08 
PM skolmåltider och kafé i nya skolan 2017-04-17

Kopia på beslutet till
För kännedom: Marja Näsman, Sbf

Akt
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/116.006
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 42 Sammanträdesdatum 2018

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Sammanträdesdatum 2018 för nämnden fastställs enligt följande:

22 februari, 19 april, 24 maj (även strategidag), 23 augusti, 20 september, 
15 november samt 13 december 2018.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2018, vilket är i överenstämmelse med 
kommunledningens förslag.

Förslaget har tagits fram med hänsyn till de krav som budget och bokslutsprocessen ställer.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-08-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet, Sigrid Arnamo

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/130.311
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 43 Uppdrag GC-väg Rindö

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Förvaltningen får i uppdrag att påbörja projektering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen 
i form av gång och cykelväg längs vissa sträckor och bymiljöväg längs andra. 

Igångsättandet av projekteringen förutsätter att kommunstyrelsen beslutar att exploateringsbidrag från 
Rindö hamn ska användas till detta ändamål och att kommunstyrelsen uppdrar till nämnden för teknik, 
fritid och kultur att via tekniska enheten utreda och genomföra åtgärderna .

Ärendebeskrivning
I samband med att detaljplaneringen för regementsområdet på östra Rindö påbörjades tecknade 
Vaxholms stad ett avtal med ägarna Vasallen AB. Avtalet reglerade att Vasallen skulle betala ett 
exploateringsbidrag till kommunen för de bostäder som de fick bygglov för. Bidraget skulle användas 
till att bekosta åtgärder som krävdes i anslutning till planområdet för att möta efterfrågan bl.a. på 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för en ökad befolkning i de nya bostäderna. En återrapportering av 
inkomna bidrag och hur dessa ska användas är planerat att tas upp vid nästa planeringsutskott och 
kommunstyrelse. Förvaltningen kommer då att föreslå att nämnden för teknik, fritid och kultur via 
tekniska enheten får uppdrag att hålla i åtgärden med att öka trafiksäkerheten på Rindövägen.

Igångsättandet av projekteringen förutsätter att kommunstyrelsen beslutar att exploateringsbidrag från 
Rindö hamn ska användas till detta ändamål och att kommunstyrelsen uppdrar till nämnden för teknik, 
fritid och kultur att via tekniska enheten utreda och genomföra åtgärderna 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-09-14

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Marja Näsman, sbf
Akt
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2015/60.819
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 44 Ullbergska parken

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Rivning av befintlig träklätterställning i Ullbergsparken under hösten 2017 samt inköp och montering av 
ny lekutrustning godkänns.

Ärendebeskrivning
Lekplatsen i Ullbergsparken har nu i nästan 30 år varit en central samlingsplats för lekande barn och 
förskolornas uteverksamhet. Dåtidens krav och val av lekutrustningen präglade utformningen av 
lekplatsen som vid färdigställning uppfyllde då gällande krav. Idag håller inte lekplatsen samt fastigheten 
inom området måttet för en attraktiv och inbjudande lekmiljö. Kravet på åtgärder har inkommit från 
förskolepersonal samt allmänheten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-09-13
Ullbergska parken besiktningsprotokoll 2017 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Hans Larsson, sbf 

För kännedom: Marja Näsman, sbf
Akt
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/129.535
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 45 Uppdrag att utreda möjlighet att stödja snabbfärja Rindö - 
Stockholm

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Tekniska enheten får i uppdrag att utreda ett möjligt bidrag för att under en försöksperiod 
stödja en snabbfärjelinje mellan Rindö och Stockholm.

Ärendebeskrivning
Rindös befolkning ökar och bostadsbyggnationen beräknas fortsätta under överskådlig tid. 
Att pendla till arbetet i Stockholm via båt är extra lämpligt från Rindö. Tidigare har en 
försöksverksamhet med snabbåt, med eldriven snabbfärja, till Stockholm genomförts 
och det finns intresse att fortsätta med en längre försöksperiod. 

Det är i ett startskede för en sådan linje svårt att få ihop den ekonomiska kalkylen 
varför ett ekonomiskt stöd från kommunen m fl under en försöksperiod kan vara motiverat. 

Yrkanden
Mikael Vigvinter (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ändringen att ordet 
”eldriven” stryks i beslutsmeningen. 

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-09-14  

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt sbf

För kännedom: Marja Näsman sbf
Akt
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/25.002
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 46 Redovisning av delegeringsbeslut

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Redovisning av fattade delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde 
den 21 september 2017, §§ 40-43/2017.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-09-08
Rapport över fattade delegeringsbeslut 2017-09-08

Kopia på beslutet till
För kännedom: Akt
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/26.004
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 47 Redovisning av utestående uppdrag

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Informationen noteras till protokoll.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen överlämnar redovisning i form av lista över utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-09-15
Utestående uppdrag uppdaterad 2017-09-15

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Akt
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2017-09-21

Änr TFK 2017/132.289
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 48 Uppdrag riktlinjer för seniorbostadskön Vaxholms stad

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för stadens seniorbostadskö.

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde framkom att förvaltningen fått flertalet önskemål från både privatpersoner 
och föreningar om tydligare riktlinjer för stadens seniorbostadskö.

Nämnden beslutar därför att ge förvaltningen uppdrag att ta fram nya riktlinjer för seniorbostadskön i 
Vaxholms stad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för stadens seniorbostadskö.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf
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